إجراء استثنائي وعاجل لدعم دفع مستحقات
اليجار )الكراء( المتعلق بوباء كوفيد.19-
العلن عن اللئحة المؤقتة للمترشحين المقبولين والمقصيين
Misura straordinaria ed urgente contributo affitto per covid19.
Pubblicazione elenco provvisorio ammessi ed esclusi.

نحيطكم علما بأنه ،بموجب القرار التنفي ذي رق م  333بتاري خ  ،2020/05/28بص يغته المعدل ة ب القرار التنفي ذي الم والي
رق م  335بتاري خ  ،2020/06/01ت+++م العلن ع+++ن اللئح+++ة المؤقت+++ة للمترش+++حين المقب+++ولين والمقص+++يين م ن ض من
المشاركين في الجراء الستثنائي والعاجل لدعم دفع مستحقات اليجار )الكراء( المتعلق بوباء كوفيد.19-
أي إستئنافات ضد القصاء م ن لئح ة المترش حين المقب ولين أو لتص حيح قيم ة  I.S.E.المنس وبة يمك ن تق ديمها فق ط ع بر
النترت من خلل منصة  F.I.D.O.قبل الساعة  24.00من يوم  10يونيو  2020كموعد نهائي.
نحيطكم علما بأنه وفقا لقانون حماية البيانات الخاصة الحالي ،ل يمكن نشر أسماء الش خاص المقب ولين والمقص يين ،ب ل
فقط رقم البروتوكول الذي تم إسناده للطلب المقدم على منصة ) F.I.D.O.رقم البروتوكول وليس الرقم التعريفي للطلب(.
على لئحة المترشحين المقبولين  ،بجنب رقم البروتوكول الم ذكور أعله ،تم ت الش ارة إل ى قيم ة ) I.S.E.انتب اهI.S.E. :
وليس  (I.S.E.E.الخاص بأسرة مقدم الطلب :ننصح بالتحقق من ذلك بعناية وتقديم إستئناف إذا كان غير صحيح.

على لئحة المقصيين  ،ودائما بجانب رقم البروتوكول ،تمت الشارة بإيجاز إلى السباب التي أدت إلى القص اء :يرج ى
الطلع على ذلك وتقديم الستئناف فقط إذا تعلق المر بتصحيح أو إضافة النواقص المشار إليها.
إذا ك ان م ن الض روري طل ب مزي د م ن المعلوم ات ،يمك ن كتاب ة بري د إلك تروني إل ى serv.soc@comune.campi-
 bisenzio.fi.itمع الشارة إلى رقم البروتوكول )موجود على الشهادة التي تم التوصل بها عبر البريد اللكتروني( و/أو

إرفاق نسخة من الشهادة نفسها.
ندعو من تم قب ولهم وم ن يري دون تق ديم اس تئناف ض د القص اء أن يقوم وا ف ي أق رب وق ت ممك ن بتق ديم الوث ائق لثب ات
النخفاض الفعلي للدخل بين الفترة التي وقع فيها حدث كوفيد 19-من سنة ) 2020تخفي ض ف ي س اعات العم ل ،ص ندوق
الدماج  – cassa integrazione -تعليق النشاط إلى آخره( والفترة المقابلة من سنة :2019
– كشوف الراتب ) (buste pagaبالنسبة للعمال المأجورين؛
– فواتير أو تسجيلت ربع سنوية )ثلثة أشهر( للعاملين لحسابهم )عمل حر(.
يمكن إرسال الوثائق المذكورة أعله عبر البري د اللك تروني إل ى العن وان serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it
أو باستعمال المنصة .#IoRestoaCasa e uso F.I.D.O
أنظر لئحة المقبولين نطاق  Aونطاق ) Bترتيب تصاعدي( ) 20.8كيلوبايت(

)Consulta Elenco ammessi fascia A e fascia B (ordine crescente) (20.8 KB

أنظر لئحة المقصيين )ترتيب تصاعدي( ) 39.36كيلوبايت(

)Consulta Elenco esclusi (ordine crescente) (39.36 KB

